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El pressupost municipal per al 2022 
prioritza la reconstrucció post pandèmia i 
el soterrament com a eixos estratègics

El Ple municipal va aprovar els pressupostos per al 2022 en 
una sessió extraordinària celebrada dimarts 2 de novembre. 
Uns comptes elaborats per revitalitzar Sant Feliu a tots 
els nivells, afrontar amb garanties l’inici de les obres del 
soterrament, i fer front a les conseqüències de la pandèmia. 
El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip 
de Govern, els vots en contra de Ciutadans, Veïns per Sant 
Feliu i el regidor no adscrit, i les abstencions del Partit dels 
Socialistes i de Tots Som Sant Feliu.

El volum global del pressupost ascendeix a 47,1 milions 
d’euros, i contempla l’actualització d’impostos, taxes i 
preus públics tenint en compte l’IPC català interanual del 
mes d’agost, que era del 3,1%”. Aquesta actualització s’ha 
mantingut en totes les ordenances excepte en l’IBI, que 
atesa la negociació política i per fer factible l’aprovació del 
pressupost s’ha actualitzat un 2,8%, i el cementiri, que arriba 
al 2,9%. 

Els comptes per a l’any vinent també contemplen algunes 
modificacions a les ordenances, com la bonificació del 50% 
de l’IBI durant els tres primers exercicis per a habitatges en 
els que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic 
o elèctric destinats a l’autoconsum. El pressupost presenta 
una estabilització dels ingressos amb un increment menor a 
l’1%, i compta amb una pressió fiscal menor per fer front a la 
situació econòmica originada per la pandèmia en l’exercici, 
tenint en compte que aquest tampoc incorpora les possibles 
transferències extraordinàries d’altres administracions com 

Els comptes per al 2022, que sumen 47,1 milions de despesa total, han estat elaborats amb 
l’objectiu de continuar afrontant les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia 
sense deixar ningú enrere.

Pressupost

els fons Next Generation o el Pla de sostenibilitat ambiental 
de l’AMB, entre d’altres.

Un pressupost marcadament social
La confecció dels comptes per al 2022 ha estat condicionada 
per l’alt grau d’incertesa del context econòmic actual, marcat 
per una pandèmia controlada però no superada, així com per 
l’increment de preus a l’alça. També s’ha tingut en compte 
l’impacte tant del soterrament com de l’actualització de l’IPC 
en els contractes existents, realitats que representen un 
increment aproximat d’un milió d’euros en el Capítol 2, i que 
pugen el global respecte del 2021 en un 6,17%.

A banda del repte del soterrament, els pressupostos de l’any 
vinent permetran afrontar les accions necessàries per garantir 
el dret a l’alimentació i complir amb el Pla Local d’Habitatge. 
També donarà resposta a l’aplicació de mesures com el 
reforç de la neteja viària, la recollida de residus i la jardineria 
de la ciutat, així com el desplegament d’accions d’eficiència 
energètica per a equipaments públics, veïns i veïnes, comerç i 
indústries de l’entorn. Tot això sense deixar de banda l’impuls 
de les polítiques d’igualtat, feminismes i LGTBIQ+ amb 
l’ampliació dels serveis integrals d’atenció. El pressupost 
contempla a més altres partides destacables, com aquelles 
destinades al servei d’atenció a persones dependents, a 
les accions per a la implementació de l’Agenda Urbana, a 
la remodelació de la zona centre del municipi i de l’edifici de 
l’Ajuntament, o a la materialització del Pla de pavimentació.

Consulteu els pressupostos en línia a www.santfeliu.cat/pressupost
Passeig Nadal, 24 · Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 10 87 · recepciocauhe@comb.cat

• Des de 2007 cirurgia
 d’implants guiats per 3D.
• Escàner dental, mides
 sense pastes.
• Totes les especialitats.

Pressupost
sense

compromís i 
gratuït

INGRESSOSDESPESES

Oficina d’Atenció Ciutadana

93 685 80 01
Horari reduït Nadal: del 27 de 
desembre al 7 de gener, ambdós 
inclosos, de dilluns a divendres de 8 
a 14 h. Els dies 24 i 31 de desembre 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
romandrà tancada.

Horari habitual: de dilluns a 
divendres, de 8 a 20 h. 

Es pot demanar informació, suport 
a la tramitació administrativa i cita 
prèvia a:
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Vols fer alguna pregunta 
a l’alcaldessa?
Fes-la arribar a les xarxes socials d’@ajsantfeliu 
amb l’etiqueta #alcaldessaresponsf, al correu 
alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 
936 666 985 o amb un missatge al WhatsApp 
608 183 751

Lídia Muñoz et respondrà a Ràdio Sant Feliu
el tercer dimarts de cada mes
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Pressupost 2022: 
recuperació econòmica 
i social post-pandèmia i 
soterrament 

El pressupost municipal és l’acord més important que 
com a Ajuntament portem cada any a aprovació del 
Ple, ja que marca les línies de despesa i d’inversió de 
l’any proper.

En el cas de Sant Feliu, sumaran un total de 47 milions 
d’euros per al 2022, en un any que ha de ser el de la 
recuperació econòmica i social després de la crisi 
sanitària que poc a poc sembla que anem superant  
(Eix 8 del Pla d’Actuació del Mandat - Pacte de Ciutat).

Però a més de les conseqüències de la pandèmia, 
Sant Feliu ha d’afrontar també un nou escenari: les 
obres del soterrament (Eix 7 del PAM). L’inici d’aques-
tes obres, llargament esperat, ha obert un ventall de 
possibilitats històriques que s’han d’abordar i apro-
fitar, i presentarà molts reptes als que caldrà donar 
resposta de manera ràpida i eficient; desenvolupant 
accions per minimitzar l’impacte de les obres en el 
dia a dia de la ciutat tot planificant una transformació 
urbana no especulativa i fonamentada en la participa-
ció ciutadana, després de la celebració de la Consulta 
del soterrament. 

Finalment, ens trobem també en un marc de noves 
oportunitats a explorar, com els fons de recuperació i 
resiliència Next Generation per contribuir a la recons-
trucció de la Unió Europea després de la pandèmia, 
que donaran suport a la inversió en les transicions 
ecològica i digital. Sant Feliu apostarà fort per captar 
tots aquells que sigui possible. 

Així, les línies estratègiques de despesa del pressu-
post per al proper 2022 seran: 

• Pacte de Ciutat, per sortir de la crisi post-pandèmia 
sense deixar ningú enrere. 

 
• El soterrament que Sant Feliu necessita i la transfor-

mació urbana i social que Sant Feliu es mereix. 

• Augment de la despesa social i garantia de drets 
bàsics. 

• Lluita contra el canvi climàtic. 

• Aposta pel dret a l’habitatge.

Lídia Muñoz Cáceres
Alcaldessa

DESPESESPRINCIPALS MESURES DEL GOVERN
L’increment en algunes de les grans partides de despeses 
reflecteix la voluntat de l’equip de govern d’impuls a les 
polítiques socials, en contraposició a d’altres que veuen 
disminuït el seu volum respecte a l’anterior exercici.

Pressupost

SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

Inclou: Assistència social primària, assistència 

a persones dependents

Despesa total: 4.233.701 euros

Puja un 4,6% respecte al 2021

MEDI AMBIENT

Inclou: Parcs i jardins, protecció i millora del 

medi ambient

Despesa total: 2.588.922 euros

Puja un 13,3% respecte al 2021

BENESTAR COMUNITARI 

Inclou: Clavegueram, enllumenat públic, servei 

de manteniment

Despesa total: 4.620.010 euros

Puja un 13,9% respecte al 2021

SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

Inclou: Protecció civil, seguretat i ordre públic

Despesa total: 3.524.881 euros

Puja un 3,9% respecte al 2021

TRANSPORT PÚBLIC

Inclou: Transport de viatgers, millores en el 

transport

Despesa total: 405.610 euros

Puja un 61,3% respecte al 2021

ÒRGANS DE GOVERN

Despesa total: 1.593.504 euros

Baixa un 2,3% respecte al 2021

ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

Despesa total: 1.581.530 euros

Baixa un 43,9% respecte al 2021

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Despesa total: 602.440 euros

Baixa un 0,33%

ACCIONS CONTINUADES PER DONAR 
COMPLIMENT AL PLA LOCAL D’HABITATGE

L’any 2022 finalitzaran diverses actuacions 
previstes en el Pla Local d’Habitatge: 15 
habitatges dotacionals al carrer del Pla (juny 
de 2022), 40 habitatges de protecció oficial al 
carrer d’Anselm Clavé (desembre de 2022), 90 
habitatges de protecció oficial per a persones 
grans amb serveis al carrer del Marquès de 
Monistrol (desembre de 2022), i 2 habitatges 
municipals destinats a persones vulnerables, 
entre d’altres.

SOTERRAMENT 

El pressupost destinat a aquesta partida 
permetrà garantir una informació i atenció 
ciutadana integral i actualitzada, així com un 
correcte funcionament de la ciutat durant les 
obres amb la creació d’un punt informatiu i 
d’atenció a la ciutadania. També assegurarà 
un funcionament adequat de la ciutat durant 
les obres, garantint una correcta gestió 
de la mobilitat ciutadana i les necessitats 
d’aparcament de vehicles.

MILLORA DE LA NETEJA VIÀRIA, LA 
RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS I LA 
JARDINERIA 

L’any 2022 serà el primer que comptarà amb 
una anualitat sencera d’aplicació de la millora 
del contracte de neteja viària i gestió de residus, 
que ha suposat un increment dels recursos 
disponibles que permet augmentar la netega
a la via pública i la freqüència de la recollida 
selectiva.

DESPLEGAMENT DE MESURES 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Inclou la substitució de llumeneres en 25 edificis 
municipals, i la instal·lació de plaques i plantes 
solars fotovoltaiques en 7 centres educatius, 
que generaran excedents energètics per crear 
comunitats energètiques formades tant per 
equipaments públics, com per veïns i veïnes, 
comerç i indústries de l’entorn.

SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES 
DEPENDENTS 

El Servei Municipal d’Atenció Domiciliària (SAD) 
esdevé estratègic. Per aquest motiu s’amplia el 
seu pressupost en el marc d’un canvi de model 
que ja està millorant molt la qualitat del servei. 
El pressupost de 2022 es basa en l’encàrrec fet 
al Consorci de Salut i Social de Catalunya del 
qual l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
n’és membre. També s’incorporen increments 
pressupostaris per millorar l’extensió del Servei 
d’Atenció per Teleassistència (SAT).

GARANTIR EL DRET A L’ALIMENTACIÓ 

Durant el 2022 s’ha previst que la garantia del 
dret a l’alimentació continuï sent una prioritat a 
Sant Feliu, millorant la presència del producte 
fresc en la dieta. Es posarà en marxa una 
targeta-moneder pròpia i específica per a 
aquesta finalitat, complementant el mecanisme 
dels bancs d’aliments amb un procediment de 
més qualitat.

MILLORA DEL TRANSPORT ADAPTAT 

L’any 2022 s’incorporen millores econòmiques 
per al transport adaptat, tant de gent gran com 
de persones amb discapacitat, preveient més 
extensió dels serveis a través dels corresponents 
convenis amb el Consell Comarcal. En l’àmbit 
dels serveis a persones amb discapacitat es 
millora també l’atenció personalitzada per a 
activitats de lleure.

FOMENT DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

Les polítiques d’igualtat, feminismes i LGTBIQ+ 
milloren substancialment amb l’ampliació de la 
contractació del SIAD (Servei Integral d’Atenció 
a les Dones), i amb la posada en marxa del SIA 
(Servei Integral d’Atenció).

MATERIALITZACIÓ DEL PLA DE 
PAVIMENTACIÓ 

El Pla de Pavimentació està previst que es 
materialitzi al 2022. Aquest implicarà una millora 
de l’accessibilitat i de l’entorn de diversos carrers 
i places de Sant Feliu.

Pressupost 2022
El pressupost municipal per al 2022 està pensat per garantir els drets de la ciutadania en un moment 
delicat econòmicament. És per això que hi ha un increment del 4,22% a l’Àrea de Drets de la Ciuta-
dania. També és un pressupost pensat per fer front a un seguit de mesures com ara: soterrament, 
Agenda Urbana, Pla Local d’Habitatge i millora de la neteja viària i la jardineria, entre d’altres. També 
prioritza el servei d’atenció a persones dependents, ampliant el seu pressupost en el marc d’un canvi 
de model que ja està millorant molt la qualitat del servei; aixi com la garantia del dret a l’alimentació, 
posant en marxa una targeta-moneder pròpia per a aquesta finalitat, complementant el mecanisme 
dels bancs d’aliments amb un procediment de més qualitat. L’objectiu del govern amb aquest pres-
supost és el d’oferir a la ciutadania de Sant Feliu uns serveis públics robustos i sòlids que ajudin 
sobretot a aquelles persones que més ho necessitin. 

Oriol Bossa i 
Pradas
1r Tinent d’alcalde
Regidor d’Hisenda 5
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Habitatge

A l’octubre de 2020 es va iniciar a Sant Feliu la construcció 
de 90 habitatges de lloguer amb protecció oficial en el solar 
situat a la confluència dels carrers de Clementina Arderiu 
amb Marquès de Monistrol. La promoció, construïda i 
gestionada per la Fundació Família i Benestar, avança a bon 
ritme i la previsió és que al segon trimestre de 2022 s’aprovin 
i publiquin les bases vinculades i es faci el sorteig dels 
habitatges; i abans de finals d’any es produeixi el lliurament 
de claus a les persones beneficiàries. 

Viure amb tranquil·litat, comoditat i 
seguretat  
La promoció contempla la creació de pisos de lloguer, 
d’entre 40 i 50 m2, adreçats a persones majors de 65 anys 
autònomes, que pel fet de viure-hi i pagant un lloguer que 
pot oscil·lar entre els 315 i els 360 euros, aproximadament, 
tindran inclosos serveis com consergeria, neteja d’espais 
comuns, manteniment de les instal·lacions o serveis 
d’acompanyament i suport social i personal. Com a 
serveis complementaris, que es gestionaran en funció 
de les necessitats de les persones residents i amb un 
cost addicional, es podrà gaudir d’altres serveis: neteja 
de l’interior de l’habitatge, auto-bugaderia, perruqueria, 
podologia, nutricionista-dietista, fisioterapeuta o osteòpata, 
entre d’altres. 

Viure amb autonomia i en companyia

El principal objectiu d’aquesta promoció amb protecció 
oficial és prioritzar l’autonomia i el benestar de les persones, 
facilitant alhora que els i les usuàries mantinguin les seves 
relacions i també fomentant-ne de noves, i posant al seu 
abast tot el que puguin necessitar per fer el seu dia a dia 
més fàcil i agradable. 

Com a exemple d’aquest esperit, la planta baixa de l’edifici 
acollirà un espai que funcionarà com un equipament 
d’activitats, adreçades tant a les persones residents com 
a la ciutadania en general, i que oferirà tallers artístics, 
manualitats, sessions de salut emocional o altres per reforçar 
la memòria. 

Requisits per accedir-hi

• Tenir 65 o més anys i plena capacitat legal per contractar. 
Aquest requisit serà exigible a les persones sol·licitants en 
el moment de la presentació de la sol·licitud.

• Les unitats familiars o de convivència no podran ser 
superiors a dos membres.

• No ser titular de ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi 
sobre un habitatge subjecte a protecció pública o de renda 

Els 90 habitatges de lloguer amb protecció 
oficial i serveis per a persones majors de 65 
anys es sortejaran al segon trimestre de 2022

Gent Gran

L’Ajuntament ha reprès enguany la celebració de la Setmana 
de la Gent Gran, una de les cites anuals de referència per 
a aquest col·lectiu al municipi, després que l’any passat 
s’anul·lés a causa de la pandèmia. La 29a edició de la 
Setmana de la Gent Gran es va celebrar del 27 de setembre 
al 2 d’octubre, amb una quinzena d’activitats adaptades a 
la situació sanitària i en què van participar al voltant de 500 
persones. 

Les persones grans van poder gaudir d’una oferta variada 
d’activitats, la majoria a l’aire llliure, com taitxí, ioga, balls 
en línia, activitat física amb música, racons de gent gran o 
dos concerts. També van ser significatius l’homenatge als 
voluntaris i voluntàries del Programa de la Gent Gran, en una 
jornada que es va tancar amb el concert del Dia Internacional 
de la Gent Gran. I l’acte d’homenatge a les noces d’or, un 
reconeixement als 8 matrimonis o parelles de fet que han 
complert 50 anys al 2020 o en l’any en curs. 

En el marc de les activitats, es va presentar al Casal de 
la Gent Gran un estudi plantejat en clau infogràfica que 
quantifica i visibilitza la situació de la gent gran de la ciutat 
mitjançant dades objectives.

El Programa de la Gent Gran de l’Ajuntament de Sant 
Feliu està elaborant una Guia local de maltractament de 
la gent gran gràcies al suport rebut per la Diputació de 
Barcelona. Durant els mesos de novembre i desembre 
s’han realitzat diverses sessions de formació on s’han 
tractat aspectes socials, sanitaris i jurídics entorn el 
fenomen dels maltractaments. A les sessions hi han 

Torna la Setmana de la Gent 
Gran amb activitats adaptades
a la situació sanitària

Ser Gran
no és

una
limitació!

Activitats per
a la gent gran
Aviat començaran les activitats adreçades a la gent 
gran del segon trimestre. Actualment estan oberts 
els espais socialitzadors en diferents equipaments: 
Centre de barri Falguera, Centre Cívic Les Tovalloles, 
Centre Cívic Roses i Casal de la Gent Gran. Per a 
qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb el 
Casal Municipal de la Gent Gran trucant al telèfon 
93 632 51 59.

Paula
Güell
Serra
Nascuda el
23-05-1921

Ana María
Pérez
Machín
Nascuda el
10-09-1921

Mercedes
Buendía
Campos 
Nascuda el
03-11-1921

Per poder optar a aquesta promoció, és requisit imprescindible haver-se inscrit prèviament 
al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya (RSHPO)

lliure. De manera excepcional, es podran acollir aquelles 
persones de 65 anys o més, titulars d’un habitatge amb la 
condició que l’habitatge del qual siguin propietàries sigui 
ofert en cessió a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu 
de Llobregat durant tot el temps de vigència del contracte 
d’arrendament del pis d’HPO de la present convocatòria.

• Estar inscrit o inscrita al Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
de Protecció Oficial de Catalunya (RSHPO).

I com puc fer la meva inscripció?

Per formar part del Registre de Sol.licitants d’HPO cal omplir 
la sol·licitud d’inscripció que trobareu al web de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (www.registresolicitants.cat). 

Una vegada complimentada la sol·licitud, cal presentar-
la degudament signada per tots els membres de la unitat 
de convivència majors d’edat i acompanyada de la 
documentació necessària, per les vies següents:

Per Internet, a traves del catàleg de tràmits de la seu 
electrònica de l’Ajuntament.

Presencialment, en qualsevol d’aquestes oficines:
• Oficina d’Atenció Ciutadana: Can Ricart, plaça de Lluís 

Companys, 1. És necessari demanar cita prèvia al telèfon 
936858001, en horari de 8 a 20 h.

• Consell Comarcal del Baix Llobregat: Parc de 
Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat.

 Telèfon 93 685 24 00.
• Agència de l’Habitatge de Catalunya: Carrer de la 

Diputació, 92, Barcelona. Telèfon 93 228 72 00.

Com puc disposar de més informació i tenir suport en la 
tramitació?
A l’Oficina Local d’Habitatge: habitatge@santfeliu.cat
Tel. 627 81 35 83. De dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h, i 
dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h
Tel. 661 87 51 26. De dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h, i 
dilluns i dimecres, de 16 a 18.30 h
Al Casal de la Gent Gran:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 20 h. 

Sessions informatives:

Celebrant 100 anys de vida
Durant l’any 2021 tres dones de Sant Feliu -la Paula, l’Ana María i la Mercedes- han fet els 100 anys i han rebut un petit 
homenatge de l’Ajuntament. L’alcaldessa de la ciutat i la regidora de Gent Gran els han lliurat la medalla centenària de la 
Generalitat amb el seu nom inscrit, un ram de flors i un escrit de la persona responsable de la Conselleria de Drets Socials de 
la Generalitat de Catalunya. Durant el mes de desembre es retrà homenatge a dues persones que enguany també han estat 
centenaris, Alfonso Marcos Garrido, nascut el 23 de gener, i Manuela Bautista Fernández, nascuda el 20 de desembre. L’any 
vinent celebrarem que 13 ciutadanes i un ciutadà de Sant Feliu faran els 100 anys.

participat professionals i/o entitats relacionades directa o 
indirectament amb les persones grans: Centres d’Atenció 
Primària, hospitals, centre sociosanitari, Policia Local, 
Mossos d’Esquadra, residències i centres de dia de 
persones grans, així com representants d’entitats, casals 
o plataformes de participació com el consell municipal o 
consultiu.

Guia local de maltractament de la gent gran

Casal de la Gent Gran Centre Cívic Les Tovalloles

DIMARTS DIVENDRES

GENER GENER

17.30 h 11 h

18 21
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Nadal

Nadal serà una mica més Nadal enguany a Sant Feliu després que la màgia de les festes guanyi 
terreny a les restriccions derivades de la Covid-19. Nenes, nens i adults podran gaudir de la 
tradicional cavalcada, visitar el campament del patge Shelín, o admirar els diferents pessebres 
entre d’altres activitats programades per a aquestes dates. 

Ses majestats els Reis d’Orient 
tornen a Sant Feliu
El dia 5 de gener a les 18 h arribaran els Reis des de l’Orient 
al Palau Falguera i faran un recorregut que portarà il·lusió 
pels carrers de la ciutat amb la seva tradicional cavalcada, 
que finalitzarà al camp de futbol de la rambla Marquesa de 
Castellbell aproximadament a les 20.30 h. Nens i nenes 
podran lliurar la seva carta durant el recorregut, que es pot 
consultar al web www.santfeliu.cat/nadal.

Igualtat d’oportunitats per a 
tothom
Totes les activitats organitzades per celebrar el Nadal a Sant 
Feliu comptaran amb una cua inclusiva, adreçada a aquells 
nens i nenes amb diversitat funcional, tal com estableix la 
campanya ‘El meu món és el mateix que el teu’ a la que 
l’Ajuntament s’ha adherit. Es vol fomentar d’aquesta manera 
la igualtat d’oportunitats dels infants, perquè tots i totes 
gaudeixin amb la mateixa intensitat i il·lusió, i sense cap 
mena d’impediment, la màgia d’aquestes dates.

També amb l’ànim de no deixar ningú enrere el passat 17 de 
desembre va finalitzar la tradicional campanya de recollida 
de joguines per als infants de les famílies sense recursos de 
la ciutat. Un any més Creu Roja, voluntaris i voluntàries de 
Sant Feliu, escoles i diverses entitats esportives i culturals 
es van bolcar per garantir que aquest Nadal cada llar de la 
ciutat brilli amb el somriure dels més petits, sense importar 
la seva situació.

A Sant Feliu, el Nadal es viu

Cartes als Reis
El patge Shelín torna a muntar, fidel a la tradició, el seu 
campament per assegurar que els desitjos i les cartes dels 
nens i nenes de Sant Feliu arribin a mans dels Reis Mags. 
Dijous 3 de gener, de 17 a 20 h, i divendres 4, d’11 a 14 h i de 
17 a 20 h, l’emissari reial convida els nens i nenes a jugar als 
jardins del Palau Falguera amb els seus ajudants, i a lliurar-
li la seva carta. Abans, però, Shelín obrirà les portes de les 
seves estances també al Palau Falguera perquè tothom qui 
vulgui pugui visitar-les els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, 
de 17.30 a 20.30 h, en passis de quinze minuts. Allà podreu 
conèixer la guardiana del Palau, un personatge màgic i 
molt important que des de fa anys ajuda el Shelín i els Reis 
d’Orient. Ella us obrira les portes de les estances màgiques.  

Les cartes també es podran dipositar a les bústies reials 
ubicades en diferents equipaments a partir del 27 de desembre: 
Racó del Conte del Palau Falguera, centres cívics Les Tovalloles 
i Mas Lluí, Mercat de l’Avenida, Biblioteca Montserrat Roig i Can 
Ricart. Qui ho desitgi també podrà fer arribar la seva carta per 
correu electrònic a shelin@santfeliu.cat.

Festes a tota màquina
Fins al 5 de gener circularà pels carrers de Sant Feliu el 
tren del comerç, una acció de la campanya ‘Puja al tren 
del comerç local’ que unirà els diferents eixos comercials 
de la ciutat. Santfeliuenques i santfeliuencs podran pujar 
gratuïtament en aquest vehicle per visitar també les enormes 
figures il·luminades situades en llocs destacats del municipi 
(consulteu horaris en la pàgina 11 d’aquest Butlletí).

Torna Sent Sant Feliu, el festival d’arts escèniques 
i música 100% santfeliuenques, ara en format mixt

La celebració i els horaris d’aquestes activitats poden veure’s afectats per les prescripcions que marquin 
les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la Covid-19, i es poden arribar a cancel·lar atenint-se a 
les mesures que decreti la Generalitat de Catalunya.

Després de la bona acollida de l’any passat, Sant Feliu ha 
tornat a acollir el festival Sent Sant Feliu, una mostra del talent 
creatiu i cultural de la ciutat que va sorgir com a expressió 
del suport a la cultura i per fomentar la difusió i promoció 
dels agents artístics locals. Enguany Sent Sant Feliu s’ha 
sumat a la progressiva recuperació de la normalitat oferint 
un format mixt, amb espectacles que s’han pogut gaudir en 
línia d’una banda, i un concert en viu que aplegarà tres dels 
grups més puixants a nivell local 

Així, els passats 17, 18 i 19 de desembre es van programar 
a través del canal de Youtube de l’Ajuntament 20 actuacions 
d’artistes del municipi, tots ells santfeliuencs o amb algun 
component de la ciutat en el cas dels grups. El festival 
inclou 20 talents locals, incorporant des d’artistes que han 
debutat enguany com és el cas d’Hugo Marlo o La Fera, fins 
a disciplines artístiques no musicals com els espectacles 
de màgia i monòlegs, o l’actuació de les tres acadèmies 
de dansa de CCA Virgen del Rocio, Pocket’s o Come to 
Dance, un dels sectors que més va patir les restriccions de 
la pandèmia. Les actuacions es poden visualitzar novament 
visitant www.youtube.com/AjuntamentSantFeliu.

La següent cita del festival Sent Sant Feliu serà el dia 5 de 
gener a partir de les 23 h. La Sala Ibèria acollirà un triple 
concert en viu amb els grups Delta Delta, Clash City Rockers i 
Sibaris, formació que enguany celebra el seu desè aniversari. 
L’entrada serà gratuïta fins a completar l’aforament.

Sent Sant Feliu s’emmarca dins de les accions previstes 
en el Pacte de Ciutat com a mesura per reactivar el sector 
artístic i cultural local. Es pretén així afavorir i fomentar la 
difusió i promoció dels agents culturals i artístics locals, 
especialment en l’àmbit de les noves tecnologies, després 
de la cancel·lació d’activitats que va motivar la irrupció del 
Covid-19.

www.santfeliu.cat/sentsantfeliu

5 GENER
2022
23 h
Sala Ibèria

CONCERT
Sibaris

Clash City
Rockers

Delta Delta
Entrada

lliure

L’entitat Calaix de Sastre organitza un pessebre vivent que 
es podrà visitar els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre als 
jardins del Palau Falguera, de 18 a 20 h. D’altra banda, la 
tradicional exposició de pessebres arriba enguany a la seva 
69a edició, i es podrà visitar a la Sala d’exposicions del Palau 
Falguera del 22 de desembre fins al 9 de gener de 2022 en 
el següents horaris:

Laborables, de 18 a 20.30 h
Dissabtes i festius, de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h
25 de desembre, de 12 a 14 h, tarda tancat
1 i 6 de gener, de 18 a 20 h
3 de gener, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

Coincidint amb la celebració del Racó del Conte al Palau 
Falguera, els Amics de les Roses organitzen també al 
Palau un pessebre integrat per figures de Playmobil.

Tant el Racó del Conte com el pessebre de Playmobil es 
podran visitar del 23 de desembre fins al 9 de gener de 2022 
en els següents horaris:

De dilluns a divendres, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h
Dissabtes i diumenges, d’11 a 13 h
31 de desembre i 5 de gener només horari de matí
25 i 26 de desembre, i 1 i 6 de gener tancat

Pessebres per a tots els gustos
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disCapacitat

Del 27 de novembre al 3 de desembre Sant Feliu va celebrar 
la Setmana de la disCapacitat amb l’objectiu de visibilitzar 
i posar en valor el paper del col·lectiu de persones amb 
diversitat funcional per avançar en l’assoliment dels seus 
drets i en la millora de les seves condicions de vida. Un seguit 
d’activitats culturals, lúdiques i esportives obertes a tota la 
ciutadania van permetre commemorar al llarg d’una setmana 
el Dia Internacional de les persones amb discapacitats que 
se celebra el 3 de desembre.

Gaudir d’una vida plenament autònoma

La commemoració de la Setmana de la disCapacitat i el 
treball en xarxa amb els i les integrants d’aquest col·lectiu 
són iniciatives impulsades des de l’Ajuntament per propiciar 
que les persones amb discapacitats, incloent les persones 
amb trastorns de salut mental, puguin gaudir d’una vida 
autònoma, compromisos contemplats en els objectius 
operatius del Pla d’Actuació del Mandat 2019-2023.

En el ple de novembre el consistori es va adherir al 
reconeixement i les reivindicacions d’aquest col·lectiu 
aprovant una moció presentada per la Junta de Portaveus 
sobre el manifest santfeliuenc en favor dels Drets de les 
Persones amb Discapacitat 2021.

Sant Feliu posa en valor el paper del col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional en la 
Setmana de la Discapacitat 2021

Comerç

Sant Feliu ha iniciat una nova temporada nadalenca amb 
l’encesa dels carrers i places de la ciutat del passat 26 
de novembre, recuperant així la celebració d’aquestes 
festes de la manera més tradicional després de les 
restriccions derivades de la pandèmia de l’any passat. La 
temporada arrenca de la mà d’una campanya institucional 
de dinamització de l’activitat econòmica que, amb el lema 
‘Puja al tren del comerç local’, destaca a través de diverses 
accions els valors i avantatges de comprar en les botigues 
del municipi.

Un dels principals atractius de la campanya és la presència 
del tren del comerç local, un vehicle que circula pels 
carrers de la ciutat i que permetrà les santfeliuenques i els 
santfeliuencs traslladar-se còmodament entre els diferents 
eixos comercials per realitzar les seves compres. Fins al 5 
de gener la ciutadania podrà fer servir de manera gratuïta 
aquest transport durant els caps de setmana i dies de festa.

El trajecte enllaça les ubicacions d’un altre dels atractius 
contemplats dins la campanya: les figures il·luminades en 
tres dimensions, situades en diferents punts del municipi. 

Les festes nadalenques brillen de nou a
Sant Feliu amb la campanya ‘Puja al tren 
del comerç local’

Des d’un enorme pingüí fins a una bota plena de regals i 
llaminadures, aquestes sis enormes estructures conviden la 
ciutadania a interactuar amb elles en punts com els carrers de 
Santa Creu, Rupert Lladó, Laureà Miró, la rambla Marquesa 
de Castellbell, la plaça de la Salut o el passeig de Comte 
de Vilardaga. Després de la bona acollida durant la passada 
campanya nadalenca, també s’han recuperat els photocalls 
amb les paraules ‘Comerç’ i ‘Sant Feliu’.

Aquestes accions i l’encesa de més de 300 punts de llum 
led de baix consum als principals carrers comercials, que 
romandran actius fins després de Reis, reforçaran els 
missatges que els comerços de Sant Feliu lluiran als seus 
aparadors per posar en valor els múltiples beneficis de 
comprar al municipi. La proximitat en el tracte, el coneixement 
del producte, una àmplia oferta que es complementa en clau 
de ciutat o l’assessorament sobre quins serveis poden ser 
millors segons les necessitats personals de santfeliuenques 
i santfeliuencs, són les senyes d’identitat d’un comerç local 
que fomenta la sostenibilitat i alhora ajuda a la recuperació 
econòmica, tan necessària després de la pandèmia.
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Solidaritat Esports

Sant Feliu celebra una nova edició 
de la Fira de la Solidaritat 

El dissabte 23 d’octubre es va celebrar a la plaça de Lluís 
Companys la XVII Fira de la Solidaritat, organitzada pel 
Consell Solidari de Sant Feliu amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. Durant tot el matí les entitats que integren el 
Consell Solidari de Sant Feliu van donar a conèixer la seva 
feina i els seus projectes en un ambient lúdic i distès. Les 
entitats també van organitzar activitats infantils, juvenils i 
familiars per conèixer altres realitats d’una manera divertida 
i creativa, com tallers de reciclatge, pintada de mandales 
i màscares, balls i danses africanes, i la representació de 
l’obra de teatre la Rateta Voladora, a càrrec de la companyia 
Mitja i Mitjoneta.

Una delegació de Sant Feliu viatja 
al Senegal per fer seguiment d’un 
projecte de cooperació sobre 
gestió de l’aigua i apoderament de 
la dona
Una delegació de l’Ajuntament va aterrar dimecres 17 
de novembre a la regió de Saint Louis, al Senegal, per fer 
seguiment del projecte ‘Apoderament de la dona de la zona 
periurbana de Sant Louis mitjançant la millora en la gestió 
dels horts comunitaris’. Durant la seva estada, el grup va tenir 
l’oportunitat de reunir-se amb diferents representants de les 
dones productores de la regió i de la comunitat científica, 
així com d’assistir a jornades sobre la gestió sostenible de 
l’aigua.

La visita forma part de les activitats contemplades en 
aquest projecte, cofinançat per l’Ajuntament de Sant Feliu i 
la Diputació de Barcelona, que inicialment preveia un seguit 
d’accions per al tractament i reutilització d’aigües residuals 
amb la posada en marxa de parcel·les agrícoles a l’abril 
de 2020. L’aparició de la Covid-19 va fer impossible el seu 
desenvolupament, i finalment es va reorientar el programa 
d’actuació cap a accions formatives per oferir eines a tècnics 
i tècniques de diferents municipis de la regió del nord del 
Senegal per tal que puguin aplicar mecanismes ecològics 
per a la gestió sostenible de l’aigua. 

Acte de reconeixement al 
santfeliuenc Xavier Bautista, 
gimnasta del Club Rítmica Sant Feliu
La Sala dels Àustries del Palau Falguera va acollir el 9 de 
novembre l’acte de reconeixement de l’Ajuntament al 
gimnasta del Club Rítmica Sant Feliu Xavier Bautista, campió 
d’Espanya els darrers tres anys. L’homenatge va ser presidit 
per l’alcaldessa de la ciutat, Lídia Muñoz, el regidor d’Esports, 
Bernat Dausà, i la presidenta del Club Rítmica Sant Feliu, 
Maria Luz Moral. Els representants institucionals van fer 
entrega al gimnasta d’una litografia de l’artista santfelieunca 
Marta Juvanteny sobre la rosa, en reconeixement a la seva 
trajectòria.

En el palmarès de Xavier Bautista, de 14 anys, destaquen 
les medalles d’or aconseguides de forma consecutiva en els 
darrers 3 anys al Campionat d’Espanya individual, els anys 
2019 i 2020 en categoria infantil i aquest últim any, celebrat a 
València, en categoria júnior. El primer any que va competir, 
l’any 2018, va quedar tercer en la classificació general amb 
només 10 anys.

El Barça CBS guanya la 1a Lliga 
Catalana AON Femenina Challenge
El Barça CBS, equip femení del FC Barcelona i del Club 
Bàsquet Santfeliuenc, va guanyar davant l’Advisoria Mataró 
Maresme per 71-59 la 1a Lliga Nacional Catalana AON 
Femenina Challenge, que es va disputar el 18 i 19 de setembre 
al Pavelló Castell d’en Planes de Vic. A les semifinals, les 
santfeliuenques van superar el Club Joventut Badalona per 
64-53. El Barça CBS també és el vigent campió de la Lliga 
Nacional Catalana Femenina 2 de l’any 2020 en derrotar 
l’Advisoria Mataró Maresme, per 73-83, a la final jugada al 
Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro.
 

El Club Natació Sant Feliu presenta 
els equips de la temporada 2021-22
El Club Natació Sant Feliu (CNSF) va fer el dissabte 2 
d’octubre la presentació dels equips de la temporada 
2021-22. L’acte, que es va celebrar a les instal·lacions del 
Complex Municipal de Piscines, va aplegar els prop de 300 
esportistes que entrenen al club, ja sigui en natació o en 
waterpolo. L’entitat compta actualment amb 9 equips de 
waterpolo masculí i 6 de waterpolo femení i un total de 23 
equips de natació. 

Exposició 
sobre els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible
En el marc de la Fira de la Solidaritat d’enguany, el Centre 
Cívic Les Tovalloles va acollir del 19 al 30 d’octubre l’exposició 
itinerant Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
de l’Associació d’Amics de les Nacions Unides. La mostra 
introdueix resumidament les aspiracions de cadascun 
dels 17 ODS acordats pels líders mundials l’any 2015 per 
millorar la vida de totes les persones, en qualsevol lloc del 
món. Aquesta agenda és un pla d’acció per a les persones, 
el planeta i la prosperitat que estimularà l’acció fins l’any 
2030, i que també es va tractar a la sessió “Una Agenda 
Global per abordar els temes de proximitat: el veïnatge 
positiu i els Objectius de Desenvolupament Sostenible”, 
que es va organitzar al mateix espai l’11 de novembre per 
difondre i conscienciar sobre la importància de contribuir a 
la sostenibilitat des de les accions de proximitat.

Visions de la cultura indígena 
a l’exposició Guardians de 
l’Amazònia 
Del 29 de novembre al 10 de desembre, el Casal de Joves 
va acollir l’exposició fotogràfica Guardians de l’Amazònia, 
organitzada per l’entitat homònima i que forma part del 
Consell Solidari de Sant Feliu. La mostra va donar a conèixer 
part de la història viscuda pels indígenes Puyanawa i la 
seva lluita pels drets fonamentals, així com pel rescat de 
la seva llengua i les seves tradicions culturals i espirituals. 
L’associació Guardians de l’Amazònia va néixer precisament 
amb la finalitat de promoure i salvaguardar la cultura i les 
tradicions dels pobles de l’Amazones. El seu objectiu és 
conservar el patrimoni de coneixements d’aquests pobles 
en perill d’extinció, basats en les tradicions orals i les seves 
pràctiques espirituals i així poder oferir aquest llegat a les 
noves generacions.

Els Puyanawa i L’Eruga de Colors 
A través del conte L’Eruga de Colors, presentat al Casal de 
Joves el 30 de novembre, nens i nenes van poder conèixer la 
història d’en Pwé i la Vari, membres de la tribu Puyanawa. El 
relat neix amb la idea de transmetre la cosmovisió indígena 
als nens i nenes europeus. L’autor del text és Alex Gimeno, qui 
narra aquesta èpica història que enllaça els antics i moderns 
esdeveniments del poble Puyanawa; i la santfeliuenca Sònia 
Coloma aconsegueix il·lustrar el text amb realisme, mentre 
manté el seu estil.

Presentació dels equips del CH 
Sant Llorenç
Un total de 12 equips i prop de 300 jugadors i jugadores 
del Club d’Handbol Sant Llorenç-Sant Feliu de Llobregat es 
van donar cita el dissabte 23 d’octubre al Pavelló Municipal 
Andrey Xepkin durant la presentació de la temporada 2021-
22. Famílies, amics i jugadors i jugadores de les diferents 
categories van omplir les graderies de vermell mentre els i 
les esportistes sortien a la pista amb la seva equipació. Va 
ser una jornada festiva on les persones assistents van gaudir 
de partits jugats entre els diferents equips de l’entitat. 

Futsal Sant Feliu presenta els 
equips de la temporada 2021-22
El Club Esportiu de Futbol Sala Sant Feliu, conegut com 
Futsal Sant Feliu, va presentar el diumenge 28 de novembre 
al Pavelló Municipal Adrey Xepkin els 10 equips per aquesta 
temporada, un d’ells femení. En total l’entitat compta amb 
107 jugadors i jugadores. Aquesta entitat esportiva de recent 
creació té per objectiu educar en valors a infants i joves del 
municipi a través de la pràctica del futbol sala.

Futsal Sant Feliu neix a la primavera de 2021, fruit de les 
inquietuds de pares i mares per trobar un espai on educar els 
infants de la ciutat a través de l’esport. El projecte compta 
amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu, la Federació 
Catalana de Futbol Sala i Dacor Educació Esportiva.
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Seguretat 25N

Sant Feliu va commemorar el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la violència contra les dones, que se celebra 
cada 25 de novembre, per sensibilitzar la població en la lluita 
contra la desigualtat. Amb el lema ‘+Feminisme -Violències’ 
el principal objectiu de la jornada i de les activitats que es 
van portar a terme al voltant d’aquesta data van estar la 
lluita contra les violències masclistes, així com eradicar el 
maltractament envers les dones, una de les formes més 
visibles de violació dels drets humans i alhora l’exponent més 
extrem de la desigualtat de gènere entre homes i dones. Un 
tipus de violència que, després de les desigualtats derivades 
de la pandèmia, cal visibilitzar i combatre més que mai.
 
A través de diferents activitats com xerrades, taules rodones 
o la marxa a peu en què van participar diferents poblacions 
del Baix Llobregat, Sant Feliu ha demostrat una vegada més 
el compromís de la ciutat per aconseguir una societat sense 
violència vers les dones. La jornada del 25 de novembre va 
començar a la Sala dels Àustries del Palau Falguera amb el 
plenari de la Xarxa de prevenció i atenció a les dones en 
situació de violències del municipi, en què es va parlar sobre 
violència vicària. A migdia es va realitzar la tradicional lectura 
del manifest institucional, i a la tarda es va convocar la 
ciutadania a marxar plegada a la manifestació de Barcelona 
des de l’estació de tren. 

Un dels actes destacats va ser la celebració de la 8a Marxa 
del Baix Llobregat contra la violència masclista de diumenge 
28 de novembre. Aquesta marxa, que no es va poder realitzar 
l’any passat per les restriccions derivades de la pandèmia, 
va esdevenir la suma de diverses caminades que es van 
iniciar en diferents municipis de la comarca, i que es van 
trobar pel camí per arribar plegades a l’acte central al Parc 
de Torreblanca a Sant Feliu, on va tenir lloc la concentració i 
la lectura del manifest. 

Un estudi analitza l’estat de la 
violència masclista a Sant Feliu 
a través de dades infogràfiques
Amb motiu de la celebració del 25N, la Unitat 
d’informació de base de l’Ajuntament i el Programa 
de Feminismes han elaborat una infografia en què 
es representen les dades de l’estat de la violència 
masclista a Sant Feliu, i que es va presentar dijous 25 
de novembre durant el plenari de la Xarxa de Prevenció 
i Atenció a les Dones en situació de violències. La 
diagnosi permet la consulta i la interacció gràcies 
al seu format digital, i mostra indicadors com les 
trucades a la línia contra la violència masclista, 
les atencions realitzades pel Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones, o els delictes contra la llibertat i 
indemnitat sexual.

Consulteu l’estudi infogràfic a
www.santfeliu.cat/infografia25N

La Policia Local de Sant Feliu ha posat en marxa el Servei 
d’Atenció a la Víctima (SAV), adreçat a les persones 
vulnerables per qualsevol situació, o amb problemàtiques 
derivades tant de la violència de gènere com de tota violència 
relacionada amb discriminació, odi o intolerància.

El SAV treballa de manera coordinada amb diferents serveis 
municipals, entitats i administracions, que inclouen des de 
Serveis Socials fins al Servei d’Informació i Atenció a les 
Persones i el Servei d’Intervenció Especialitzada, passant 
pels CAPs municipals o Mossos d’Esquadra.

Una agent de Policia especialitzada atén les demandes de 
les persones que s’adrecen al servei i vetlla per la seguretat 
de les víctimes. A banda d’informació personalitzada sobre 
els processos i recursos que poden ajudar tant la víctima 
com la seva família, aquesta agent garanteix la protecció, 
l’acompanyament i l’assessorament per fer front a situacions 
específiques, i fins i tot fer derivacions a d’altres serveis 
o institucions especialitzats i complementaris. També 
proporciona assistència a possibles casos de maltractament 
familiar, i disposa d’actes de diligències informatives per a 
víctimes de violència masclista on explica de manera clara i 
entenedora els recursos als quals es pot accedir.

La ciutadania pot adreçar-se a aquest servei de manera 
segura i confidencial trucant al telèfon 93 666 15 43, o 
enviant un correu electrònic a policialocal.sav@santfeliu.cat.
D’altra banda, els i les agents han rebut formació en els 
darrers mesos sobre recursos especialitzats adreçats a les 
dones en situació de violències masclistes, així com sobre 
els aspectes psicosocials i jurídics relacionats per millorar 
la detecció i atenció d’aquesta xacra. Aquestes accions es 
van complementar amb una xerrada sobre la mediació com 
a eina per afrontar els conflictes, amb l’objectiu d’incentivar 
la cultura de pau i la gestió dialogada dels mateixos.

Sessió formativa sobre recursos especialitzats adreçats a les 
dones en situació de violències masclistes.

Gest internacional i silenciós per demanar auxili davant situacions 
de violències masclistes. 

Dimecres 20 d’octubre es va celebrar una sessió 
extraordinària del Consell de Seguretat, que va abordar 
el desenvolupament de la Festa de Tardor en clau de 
seguretat i civisme, a més de debatre sobre línies de 
treball de cara al futur. Els i les assistents van tenir 
l’oportunitat de conèixer el desenvolupament dels 
diferents dispositius que tant Policia Local com Mossos 
d’Esquadra van desplegar durant la Festa de Tardor, així 
com el reforç preventiu i adaptació d’aquest en funció de 
les circumstàncies de cada jornada, sempre de manera 
coordinada i immediata entre ambdós cossos.
 

El lema amb què Sant
Feliu planta cara a les 
violències masclistes el
25 de novembre

La Policia Local impulsa diverses accions per 
oferir assistència integral a dones i famílies i 
millorar l’atenció a la violència masclista

El Consell de Seguretat analitza noves línies
de treball per garantir la seguretat i el civisme
a Sant Feliu

Una de les principals conclusions del Consell de 
Seguretat extraordinari és la necessitat de reformular 
les estratègies d’actuació policial en les futures edicions 
d’esdeveniments populars massius. També es va parlar 
sobre la necessitat d’abordar noves línies d’actuació 
per evitar incidents, que han d’incloure entre d’altres 
la necessitat de revisar alguna normativa, així com 
la realització de possibles intervencions per adequar 
l’espai públic i l’ús d’aquest. Es va insistir especialment 
en que cal explorar d’altres solucions a nivell local que 
garanteixin no només la seguretat real de la ciutadania, 
sinó també la percepció sobre aquesta.

Cal recordar que l’Ajuntament disposa del Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD) adreçat a totes les dones de 
Sant Feliu de Llobregat, que ofereix informació, orientació 
i assessorament en qualsevol assumpte que les afecti. S’hi 
pot contactar a través del telèfon 93 685 80 02. A més, la 
Generalitat posa a disposició el servei d’atenció permanent 
del 900 900 120 contra la violència masclista. És gratuït i 
confidencial i funciona tots els dies de l’any, durant les 24 
hores del dia.
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La proposta Rambla Major i la integració d’un espai de memòria a la 
nova estació són els projectes guanyadors

Resultats de la Consulta del soterrament

Soterrament

La població va votar telemàticament del 8 al 21 de 
novembre i, a més, el diumenge 21 es van habilitar 10 
Centres de Votació per tal que la ciutadania pogués 
votar també presencialment de manera assistida.

Quina consideres que és la millor proposta en l’àmbit 
del soterrament?

• Rambla Major (2.790 vots)
• El Passeig del Samontà (2.601 vots)
• El gran Verger (828 vots)
• En blanc (80 vots)

El període de votació va anar del 8 de novembre a les 9 h fins 
al 21 de novembre a les 20 h. En la següent gràfica podem 
veure l’evolució del vot per dia. 

Les persones majors de 16 anys i empadronades a Sant Feliu 
van poder votar a la Consulta. En aquesta gràfica podem 
veure la participació per franges d’edat.

La votació es va desenvolupar en format electrònic i el 
dia 21 es van habilitar, de 9 a 20 h, 10 espais de votació 
on la ciutadania va poder votar presencialment de 
forma assistida. La gràfica mostra el volum de vots 
emesos de forma telemàtica i presencial. 

Pel que fa a la participació segons els barris, en aquesta 
gràfica podem veure que els barris més propers a les 
vies han tingut una major participació. Tots el barris, 
excepte Falguera, superen el 10% de participació.

Sant Feliu de Llobregat va celebrar del 8 al 21 de 
novembre la Consulta del soterrament, on 38.840 
persones majors de 16 anys van ser cridades a escollir 
el futur urbanístic de la ciutat un cop se soterrin les 
vies. Amb dues preguntes a les que donar resposta, 
la Consulta del soterrament va culminar amb una 
votació en què van participar 6.299 persones, xifra 
que representa un 16,22% del cens total.

Quina consideres que és la millor proposta per 
preservar la memòria de l’estació?

• Integrar un espai de memòria de l’edifici original, en la 
nova estació de Sant Feliu (4.559 vots)

• Fer una rèplica de l’edifici original de l’estació en un 
emplaçament diferent de l’actual (1.651 vots)

• En blanc (89 vots) 

EVOLUCIÓ DE LA VOTACIÓ

DISTRIBUCIÓ DEL
VOT PER EDATS

VOTS PRESENCIALS
I TELEMÀTICS

DISTRIBUCIÓ DEL
VOT PER BARRIS
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6.299
persones

Han votat Ha participat el

16,22%
del cens

La Salut 17,17%

Roses-Castellbell 16,45%

Mas Lluí 15,29%

Falguera 9,85%

Les Grases 23%Bertrand 20,95%

Armenteres 19,32%

Can Maginàs 18,95% Centre 19,93%

Can Calders 13,21%

Afores 0%

Can Llobera 27,66%

Total vots
emesos
6.299

17

el
b

u
tl

le
tí

16

d
es

em
b

re
 2

02
1



Soterrament

D’acord amb l’article 2 de la llei de Consultes Populars no 
Referendàries, la Consulta del soterrament es va regir pels 
principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la 
informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès 
col·lectiu, pluralisme, igualtat i no-discriminació, inclusió, 
protecció de les dades de caràcter personal i retiment de 
comptes.

El Departament de participació ciutadana de la Generalitat 
va fer de garant del procés. La Subdirectora general de 
Processos Electorals i Democràcia Directa, Núria Arbussà 
Reixach, va intervenir a la roda de premsa de presentació 
de resultats avalant-los i expressant que “aquesta Consulta 
ha estat un procés complert i pioner, una experiència que ha 
resultat molt positiva”.
 
Arbussà ha respost les següents preguntes per al Butlletí 
municipal, aprofundint una mica més en el procés participatiu 
que ha viscut Sant Feliu. 

La participació en la Consulta del soterrament ha estat 
del 16,22%. Com valores aquestes dades de participació?

Habitualment les dades de participació ciutadana van 
correlacionades a la grandària del municipi. A més població, 
menys participació. Amb una població de més de 45.000 
habitants, assolir una xifra de participació que supera el 16% 
és molt valorable.

La Consulta del soterrament va ser precedida per 
un procés de participació i un Concurs Internacional 
de projectes. Creus que aquest tipus de processos 
afavoreixen la implicació per part de la ciutadania?

Qualsevol procediment que permeti que la ciutadania 
se senti interpel·lada és molt positiu i afavoreix la seva 
implicació en les polítiques públiques que es duen a terme. 
En el cas de Sant Feliu, les 3 fases de les que ha constat 
-procés participatiu previ, Concurs Internacional i Consulta 
ciutadana-, han determinat que aquest es pugui considerar 
un procés molt complert. 

Núria Arbussà | Subdirectora general de Processos Electorals i Democràcia Directa

“El procés i la participació de la Consulta del 
soterrament han estat un èxit”

ENTREVISTA

Les dades de la tipologia de vot ens donen informació 
sobre la importància de la clivella tecnològica. El vot 
presencial assistit (1.112 vots dels 6.299 totals) creus que 
significa que la ciutadania encara necessita un suport o 
una dinàmica no tan digital per poder participar, encara 
que el sistema de vot sigui fàcil i ràpid?

En qualsevol procés de votació s’haurien d’incloure tots 
els mecanismes possibles per assegurar que cap ciutadà 
o ciutadana en sigui exclòs. Sant Feliu ha estat pioner en 
l’aplicació d’una fórmula mixta de vot que valorem de 
manera molt positiva per la seva innovació i valentia. Tot i 
aquesta assistència al vot electrònic de forma presencial, 
un procediment híbrid, que permeti la votació electrònica i 
tradicional en paper -tot i que això genera altres reptes de 
certa complexitat-, possiblement pot afavorir encara més la 
participació. Caldrà analitzar el cas en profunditat per poder 
avaluar-ho correctament.
 
La proximitat a la via també s’ha vist com un factor 
determinant en la participació. Malgrat s’ha passat del 
10% a tots els barris, com més allunyats de la via i de 
la zona afectada directament pel soterrament, menys 
participació. La implicació és important per induir a la 
participació?

Diversos estudis sobre aquest tema plantegen que la 
proximitat afavoreix tant el coneixement dels problemes 
i situacions com les ganes d’implicar-se en les decisions 
públiques. No obstant, cal destacar que el llindar del 10% 
s’hagi superat a gairebé a tots els barris, demostrant que 
malgrat la proximitat és un factor determinant, la informació 
i la realització d’activitats arreu de la ciutat explicant en 
produnditat la Consulta, han tingut l’efecte desitjat.  
 
Les persones majors de 16 anys han pogut votar per 
primera vegada, de fet la franja jove ha estat la segona 
franja d’edat que més ha votat. Com ho valores? 

La votació de les persones majors de 16 anys està 
contemplada en les consultes populars i és un tema de debat 
recurrent per a la reforma de la llei electoral. Certament, en el 
cas de Sant Feliu, la participació en aquest segment d’edat 
ha estat molt representativa i la valoració que en fem des del 
departament és molt favorable. 

Quina o quines creus que son les claus que defineixen el 
procés que s’ha viscut a Sant Feliu i què en destacaries?

Considero especialment destacables 3 aspectes: 
• La qualitat de la informació, que ha permès que la 

ciutadania estigués molt informada i amb un alt nivell de 
detall i de qualitat dels continguts.

• La forma de votació, doncs l’experiència de Sant Feliu 
amb diversos dies vot i fent compatible el vot telemàtic i el 
presencial, resulta sumament interessant. 

 • La xifra de participació, que ha estat molt i molt significativa. 
Ho considerem un èxit.

RAMBLA MAJOR
El projecte Rambla Major proposa un passeig que en el 
seu recorregut articula espais públics i privats existents, 
i aporta nous llocs d’estada que acullin activitats d’oci, 
culturals, esportives, comercials, etc. Es crea un espai ple 
de possibilitats, acollidor de tots els actes que es puguin 
celebrar a Sant Feliu. 

Aquesta proposta garanteix la unió dels barris situats a 
banda i banda del passeig central, connectant els carrers 
existents.

El projecte és especialment sensible amb els elements 
construïts i catalogats que formen part d’aquest nou passeig 
central. Els posa en valor integrant-los en quatre itineraris 
patrimonials.

Propostes guanyadores de la Consulta

  ESPAI DE MEMÒRIA
Davant la impossibilitat de poder mantenir l’actual edifici de 
l’estació, ja que és incompatible amb el projecte constructiu 
elaborat per Adif, des de l’Ajuntament de Sant Feliu s’ha 
treballat per preservar la memòria històrica de l’edifici. 

La Consulta del soterrament contemplava una pregunta sobre 
la preservació de la memòria de l’estació i la ciutadania va 
escollir l’opció que aposta per integrar un espai de memòria 
de l’edifici original en la nova estació de Sant Feliu.
 
L’espai de memòria, té la voluntat de recuperar i guardar els 
elements històrics i patrimonials més rellevants de l’edifici 
actual, per la qual cosa es realitzaria un desmuntatge 
controlat per fer una retirada d’elements ornamentals i, en 
aquest cas, poder posar-los com a elements integrats i 
senyalitzats dins la nova estació.

A més, dins del projecte es contempla la col·locació 
d’elements fotogràfics als passadissos dels intercanviadors 
de les andanes, i un espai de memòria amb elements 
simbòlics per tal de crear un equilibri entre el present i el 
passat de Sant Feliu.

El nou passeig urbà proposa la creació d’un àmbit pacificat 
que tendirà cap a una eco-mobilitat. El projecte contempla 
diversos nodes d’intercanvi, llocs on l’usuari pot optar per 
tren, tram, bus, patinet o bicicleta.

Rambla Major contempla una gran pèrgola de roses situada 
a la plaça de l’Estació, generant un espai per a l’espera del 
tramvia. Al llarg del projecte, es preveu la construcció de 9 
conjunts d’edificis, que tenen en compte la simetria de les 
façanes i l’alçada dels edificis existents del passeig. 

El projecte més votat per la ciutadania en la Consulta del 
soterrament aporta gairebé 20.000 m2 de zones verdes. 

En el seu recorregut s’integren i es requalifiquen espais en 
desús. A més, es proposa l’ampliació del Parc Nadal, la 
Torre del Roser i Can Fargues sobre l’àrea central, generant 
sensació d’amplitud en l’espai lliure.
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Soterrament

Un cop obtinguts els resultats oficials de la Consulta prevista 
en la fase 3 del Concurs Internacional de projectes, el jurat 
d’experts que lidera la licitació es va reunir per validar 
la votació i fer seus els resultats, assignant els 50 punts 
pendents que deriven del resultat de la votació popular.

Aquest fet implica que la proposta “Rambla Major” obté la 
major puntuació del procediment. La segona posició serà 
per a “El Passeig del Samontà” i la tercera posició per a “El 
gran Verger”.

Un cop es defineix l’ordre definitiu de les propostes en l’acta 
del jurat corresponent, es podrà convocar l’acte d’obertura 
de sobres.

Amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania les dues propostes 
guanyadores de la Consulta del soterrament, des de 
l’Ajuntament s’està treballant en un retorn a través d’activitats 
obertes als veïns i veïnes de Sant Feliu. 

Aquest retorn estarà format per diverses sessions, activitats 
i iniciatives dinàmiques a la via pública, acompanyades 
d’informació aprofundida sobre Rambla Major i l’espai 
de memòria, així com les properes passes pel que fa a la 
modificació del pla general metropolità (PGM).

Properes passes

Retorn a la 
ciutadania 

Quan es realitzi l’obertura de sobres i havent relacionat els 
lemes amb les diferents candidatures presentades a la fase 2, 
es procedirà a la resolució del procediment amb el posterior 
encàrrec tècnic que s’adjudicarà a través dels respectius 
contractes negociats amb les 3 candidatures finalistes.

Una vegada es resolgui el procediment d’adjudicació, el pas 
següent serà formalitzar els respectius contractes. Es preveu 
que els treballs de redacció de l’avant-projecte i la modificació 
del planejament s’iniciïn durant el primer trimestre de 2022. 

I està previst que al 2023 s’iniciï l’aprovació de la modificació 
del planejament i es continuï amb els treballs de redacció del 
projecte d’urbanització de l’equip guanyador del la Consulta 
del soterrament. 

Sessió pública 
de retorn de la 
consulta
Centre Cívic Les Tovalloles

Sessió 
d’explicació 
dels àmbits 
A i B
Pl. Can Llobera

Sessió 
d’explicació 
dels àmbits 
C i D
Pl. de la Biblioteca

Sessió 
d’explicació 
dels àmbits
E i F
Pl. Casal de la Gent Gran

DIMECRES DISSABTE DIJOUS DIVENDRES

GENER GENER GENER GENER

18 h 11 h 17.30 h 17.30 h

19 22 27 28

FEM SANT FELIU, 
FEM POBLE

EMPORTA'T UN VAL VALORAT ENTRE 25-50 € PER
GASTAR ALS NOSTRES COMERÇOS LOCALS

 
CONTRACTANT UNA PÒLISSA DE LLAR, SALUT,
EMPRESA O VIDA A LES NOSTRES OFICINES. 

C/ SANT LLORENÇ, 15 (SANT FELIU DE LL.)
93.666.19.98

35€25€ 50€

VINE A VEURE'NS

Coneixem Sant Feliu. 
Som d’aquí, treballem 
aquí.

Tel. 93 666 26 07
contacto@armfinques.com

C/ Santiago Rusiñol, 5
Sant Feliu de Llobregat

VENDA I LLOGUER DE PISOS

Truqui’ns!

Com va explicar el regidor de participació i primer tinent 
d’alcaldia, Oriol Bossa, a la roda de premsa celebrada el 22 
de novembre per conèixer els resultats de la Consulta del 
soterrament, “el nostre objectiu principal era que l’exercici 
del vot fos senzill per garantir la participació ciutadana, i 
això s’ha aconseguit”. Bossa també va destacar que “hem 
obert un camí per aprofundir en la democràcia participativa, 
més enllà de la representativa-, ja que cada any Sant Feliu 
celebrarà una consulta sobre una qüestió d’interès per a la 
ciutat”.
 
Per la seva banda, Francesc Moliner, membre de la Comissió 
de seguiment de la Consulta, va explicar la tasca d’aquest 
organisme transversal -amb persones designades per tots 
els grups municipals amb presència al consistori, i membres 
de consells sectorials de la ciutat-; del que ha posat en 

Una Consulta sense precedents
valor que en tot moment ha vetllat per tal que el procés 
fos transparent, des de l’absoluta imparcialitat i amb les 
màximes garanties.
 
Núria Arbussà, Subdirectora general de Processos 
Electorals i Democràcia Directa de la Generalitat, va felicitar 
l’Ajuntament de Sant Feliu per tres motius principals: la 
qualitat de la consulta, garantida mitjançant una bona i 
acurada informació a la ciutadania; l’experiència del municipi 
que ha aconseguit fer compatible el vot telemàtic amb la 
presencialitat; i finalment pel resultat, que va definir “com 
un èxit”.

“Ha guanyat Sant Feliu”
L’alcaldessa de Sant Feliu, Lídia Muñoz, després d’agrair a 
la ciutadania la seva participació i la tasca de les persones 
que han fet possible aquest procés, va lloar el fet que “amb 
la Consulta i gràcies a un gran esforç pedagògic, s’ha 
aconseguit que a les cases es parli d’urbanisme, tot i la 
complexitat del tema que se sotmetia a votació”.

Muñoz també va destacar la participació de les persones 
de 16 a 18 anys que votaven per primera vegada, i que en 
paraules de l’alcaldessa “han pogut sentir més seva la ciutat”, 
emfatitzant que “s’ha preferit donar veu a la ciutadania, en 
comptes de prendre les decisions en un despatx”.

Ara Sant Feliu inicia la fase de retorn dels resultats a la 
ciutadania, així com el procés de contractació de la proposta 
guanyadora, mentre les obres del soterrament continuen 
executant-se seguint el calendari previst.
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Soterrament
Les obres del soterrament en marxa!

6.299 gràcies Sant Feliu!

Neteja, esbrossada i implantació 
d’Adif
Al llarg del mes de setembre es van iniciar les tasques de 
neteja i esbrossada de la vegetació als marges de la via del 
tren per preparar els diferents espais per a l’execució de les 
obres del soterrament.

Aquestes feines van començar a l’alçada del carrer de Pi 
i Margall de forma progressiva i esglaonada però també 
es van realitzar a la carretera Sànson, Canal de la Infanta, 
Jacint Verdaguer, Hospitalet, Comerç, entre d’altres.

Aquests treballs previs van servir per preparar el terreny 
proper a les vies del tren per l’arribada de la maquinaria que 
executarà les obres del soterrament. 

En paral·lel es van alliberar i preparar terrenys municipals 
per tal que l’empresa executora de les obres (Acciona) pugui 
fer acopi de material i maquinària durant el transcurs de les 
obres.

Arriben les primeres màquines a la 
zona de les vies 
A l’octubre es van dur a terme els treballs d’explanació 
previstos al projecte entre els termes municipals de Sant 
Feliu i Sant Joan Despí. Aquestes tasques tenien l’objectiu 
d’esplanar el terreny fins a deixar-ho a la cota necessària per 
poder realitzar les pantalles de pilots dels murs del calaix de 
la cobertura de les vies en el tram de sortida en superfície a 
Sant Joan Despí.

Segons el projecte d’ADIF, a partir de l’encreuament amb 
riera Pahissa, el túnel soterrat començarà a pujar de cota 
fins a arribar al nivell actual de les vies.

Implantació de les tanques i 
reordenació de la circulació
A principis de novembre es van començar a implantar 
les tanques a la zona propera del pas a nivell al carrer de 
Constitució amb l’objectiu de poder construir l’estació 
provisional i executar les obres de soterrament de les vies.  
Aquesta implantació ha tingut afectacions en la circulació de 
vehicles, així com en l’estacionament, i des de l’Ajuntament 
es treballa per pal·liar la manca de places amb la creació 
de bosses d’aparcament així com generar noves rutes de 
circulació. 

Actualment s’estan col·locant les tanques definitives 
després de fer una primera implantació amb estructures 
de formigó. Aquestes tanques tindran una alçada de més 
de 2 metres i seran de material fonoabsorbent per reduir el 
màxim el soroll dels treballs que es realitzin.
 
En paral·lel també s’han començat a instal·lar les tanques 
en l’àmbit del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, entre els 
carrers de Pi i Margall i de Sant Llorenç.
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Soterrament
Noves bosses d’aparcament per
compensar l’afectació de places a 
causa de les obres del soterrament  

Vols estar al dia sobre el soterrament?

A causa de les obres del soterrament i especialment de la 
recent implantació de les tanques d’obra, s’estan produint 
afectacions a les places d’aparcament de la zona propera 
a les vies. Davant d’aquest fet, l’Ajuntament treballa des de 
fa mesos en la creació de noves bosses d’aparcament per 
compensar aquesta afectació. Una de les últimes accions 
s’ha realitzat a principis de desembre amb les tasques de 
pintura i senyalització d’una nova zona d’aparcament, amb 

Subscriu-te al butlletí digital
del soterrament
Rebràs tota l’actualitat relacionada amb les obres, activitats
vinculades, informació sobre les propostes guanyadores de la 
Consulta i molt més.

Noves places d’aparcament Cotxes Motos Bicis
Instal·lació d’aparcabicis en punts estratègics de la ciutat   100
Carrer Comerç 30  
Carrer Indústria i Carrer Reverend Martí Duran 71 29 
Carrer Laureà Miró 76 5 
Aparcament Les Grases 17  
Carrer Clementina Arderiu -136 15 4
Sector Hoestch 135 54 
Carrer del Pla 54 10 
Carrer Armenteres 36 10 10
Polígon Armenteres 75 15 
Carrer Constitució -66  
Carrer Jacint Verdaguer -80  
Riera Pahissa 50  
Carretera Sànson -6 -53 3  
Carrer Marquès de Monistrol  -56 -4 4  
Rambla Marquesa de Castellbell (àmbit Roserar) 60

Places
afectades604 -344Places

guanyades    

50 noves places ubicades a Riera Pahissa i al carrer de 
Josep Tarradellas. 

Aquestes noves places se sumaran a les més de 130 
generades a Reverend Martí i Duran, les 125 de l’àmbit de 
la Hoestch, i una cinquantena de noves places al carrer 
d’Armenteres. En total, s’han generat més de 600 noves 
places en els darrers 2 anys.

Segueix aquestes instruccions i dóna’t d’alta:

Canal d’informació municipal
Whatsapp: 626 999 434

Nou contacte

Nom

afegir telèfon

Comunicació
Ajuntament

Alta Soterrament

1. Guarda en la teva 
agenda de

 contactes el telèfon
 626 999 434 amb el 

nom Comunicació 
Ajuntament 2. Envia un missatge per 

WhatsApp amb la paraula 
Alta Soterrament

3. Respon sí al missatge
 de conformitat de gestió
 i protecció de les teves dades 

Places guanyades

Places afectades

Places afectades temporalment
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Innovació Ciutat

Innovació per al desenvolupament 
de la ciutat
Un Sant Feliu que impulsa el desenvolupament econòmic 
i social requereix de diverses accions innovadores que ho 
facin realitat. El programa municipal Sant Feliu Innova, ubicat 
a la Torre del Roser (edifici CO-Innova_LAB), és un espai a 
la disposició de la ciutadania que promou l’aprenentatge 
col·laboratiu, democratitza la innovació social i tecnològica 
i incuba iniciatives i projectes comunitaris i d’emprenedoria 
especialitzada.

CO-Innova Sant Feliu vol ajudar-te a adquirir competències 
digitals i coneixement desenvolupant projectes segons 
les teves necessitats, interessos i motivacions i posant 
en valor el teu talent. És la possibilitat de reinventar-te 
professionalment i generar alternatives esdevenint un 
agent de canvi i formant part d’una comunitat que treballa 
en equip orientada a reptes de la ciutat. És avançar en el 
teu autoaprenentatge i aprendre a compartir i intercanviar 
coneixement. És accedir a assessoraments i acompanyament 
personalitzat (comunicació, models i oportunitats de negoci, 
marca personal, softs skills, responsabilitat social...) i a 
transformar les teves idees en projectes amb retorn social. 
És tenir la possibilitat de prototipar i testejar les teves 
iniciatives, individuals o col·lectives, amb vocació d’impacte 
i transformació social. 

Formació tecnològica i 
aprenentatge digital per a infants i 
ciutadania
Sant Feliu vol fomentar les vocacions científiques i 
tecnològiques i per això incorpora tota una oferta de tallers 
i activitats relacionades amb les anomenades competències 
STEAM (programació i pensament computacional, robòtica, 
creació audiovisual i de videojocs...) que es posen a 
disposició de les escoles i instituts de la ciutat a través de 
la Programació Municipal d’Activitats Educatives (PMAE). 
Un total de 2.000 nenes i nens de 14 centres educatius 
de la ciutat realitzaran 86 tallers sobre ciència, tecnologia, 
emprenedoria social i objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) durant el curs escolar 2021-2022.  

Precisament en aquesta línia d’intensificar les actuacions 
de capacitació tecnològica per a tothom, amb activitats 
específiques, adreçades tant a la ciutadania com a 
professionals o empreses, s’han posat en marxa els tallers 
SantfeMAKERS amb la finalitat d’endinsar-se sense por en el 
món tecnològic, fent activitats col·laboratives de fabricació 
digital, programació bàsica i impressió 3D.

Esports electrònics, molt més que 
jugar a videojocs
A la planta baixa de la Torre del Roser es troba el Centre d’Alt 
Rendiment en eSports HERON Sant Feliu, un espai amb tot 
l’equipament necessari per gaudir dels videojocs. El centre 
està obert tant a clubs d’esports electrònics ja existents com 
a la ciutadania interessada en investigar, testejar i entrenar 
en diversos videojocs com League of Legends o Valorant. 
Es porten a terme competicions però també formacions per 
treballar en la divulgació i democratització dels eSports, 
oferir un model d’oci alternatiu que apropi aquestes eines a 
tota la ciutadania i analitzar el gaming com a eina de formació 
en competències ocupacionals. HERON Sant Feliu és una 
col·laboració público-privada pionera en l’àmbit estatal i 
europeu dels eSports.

Emprenedoria: Sant Feliu acollirà 
la primera incubadora femenina de 
videojocs
Per tal de captar noves oportunitats econòmiques Sant Feliu 
desenvolupa programes d’acceleració d’emprenedoria de 
base tecnològica (Yuzz, Explorer, Baix Innova Social) des de 
fa 10 anys. 

Els darrers dos anys la ciutat s’orienta al foment i captació 
d’emprenedoria especialitzada i de nous sectors emergents, 
en concret a l’audiovisual, els videojocs i els esports 
electrònics, centrant-se en l’anomenada economia taronja 
digital. Entre les iniciatives més destacades, la ciutat acollirà 
FEM PowerUP Sant Feliu, la primera incubadora femenina 
de videojocs, un programa d’acceleració i incubació de 
noves empreses format únicament per dones (cis, trans i 
no binàries), tant en el rol de mentores com de participants. 
FEM Power UP Sant Feliu és una iniciativa pionera a nivell 
estatal i europeu per afavorir la inserció professional i laboral 
de dones a la indústria del videojoc.

Es constitueix el 25è
Consell d’Infants de la ciutat 

Es presenta el projecte A-porta al 
barri de Can Calders

El 25è Consell d’Infants de Sant Feliu es va constituir el 
30 de novembre amb un acte a la Sala Ibèria al qual van 
assistir els nens i nenes que formen part del Consell, així 
com l’alcaldessa de la ciutat, Lídia Muñoz, la regidora 
d’Educació, Mireia Aldana, i altres membres del consistori, a 
més de persones col·laboradores, mestres, familiars i amics 
i amigues dels consellers i conselleres entrants i sortints.

La plaça de les Roses va acollir el 27 de novembre la 
presentació del projecte A-porta a Sant Feliu, una iniciativa 
de la CONFAVC i la cooperativa iesMed SCEL per a 
l’apoderament i la millora de la qualitat de vida del veïnat 
dels barris.
 
A-porta, que es desenvolupa a 500 habitatges de Can 
Calders, permet a l’Ajuntament tenir proximitat amb la 
ciutadania, un coneixement personalitzat de les necessitats 
del veïnat, així com poder identificar i arribar a totes les 
persones que necessiten ajuda.

El projecte A-porta, una 
oportunitat per contribuir a la 
consecució dels ODS a Sant Feliu

El projecte A-porta es desenvolupa amb una mirada cap 
a la sostenibilitat, mirant de generar impacte en els seus 
tres grans eixos: social, medi ambiental i econòmic. És una 
aposta per la reducció de la pobresa (ODS 1), la reducció de 
les desigualtats i el foment de la igualtat d’oportunitats (ODS 

Els integrants del Consell d’Infants sortint van donar compte 
de la tasca desenvolupada durant el curs 2020-2021 i van 
rebre una rosa i una fotografia de record. En el marc de l’acte 
es va donar la benvinguda als membres entrants, que van 
rebre els identificadors del Consell i van fer el traspàs de 
carpetes. L’encàrrec polític que té el nou Consell d’Infants per 
a aquest curs consisteix en impulsar activitats que ajudin a 
complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

10), així com pel clima i la millora de l’eficiència energètica 
(ODS 15).

Aquest projecte reforça el sentiment de comunitat del 
barri de Can Calders i millora el benestar i la qualitat de 
vida dels veïns i veïnes (ODS 3), amb una mirada especial 
sobre les persones grans. També és una oportunitat per 
acostar l’administració local i tots els seus recursos a les 
persones que ho necessiten, enfortint així el lligam entre 
l’administració i la ciutadania (ODS 16). 27
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Sant Feliu a consulta amb pas ferm
i mirada ampla

Entre el 8 i el 21 de novembre tenia lloc la consulta ciutadana 
sobre el projecte que havia de guiar la urbanització de l’espai 
alliberat al que donarà lloc el soterrament de les vies del tren.
Aquest procés de participació ha estat una fita per a la nostra 
ciutat per tres motius que es poden resumir cadascun amb 
una paraula:

1. Multitudinari. És el major exercici de democràcia directa 
que ha tingut lloc a la ciutat; 6.300 persones van participar, 
més del 16% del cens.

2. Inclusiu. Per primera vegada s’ha combinat la participació 
per mitjans electrònics amb la participació presencial, el que 
ha permès a més de 2.500 persones participar en un sol dia 
viscut com una jornada electoral, amb un cens ampliat a les 
persones d’entre 16 i 18 anys.

3. Històric. És la primera consulta de gran abast a la ciutat, 
però hem inaugurat la sèrie històrica de les que tindran lloc 
cada tercer cap de setmana de novembre d’ara endavant, 
tal i com preveu el Reglament de Participació Ciutadana, 
aprovat pel consistori el 2018.

L’equip de Govern som conscients que, tot i l’èxit rotund de 
participació, cal seguir treballant per aconseguir encara una 
més gran implicació en els temes de ciutat, per fer de les 
formes de democràcia directa una de les vies per aprofundir 
en el nostre sistema democràtic. El perfeccionament de la 
democràcia és el que permet les societats desenvolupar-se 
millorant el benestar de la gent.
 
Pel contrari, els grups que vulguin negar, tergiversar o limitar 
els drets i la participació de la ciutadania, ja sigui en nom 
d’una mal entesa austeritat, d’una suposada expertesa 
tècnica, o per simple oportunisme històric, fent el paper de 
fills maldestres i ressentits d’un temps passat, l’únic futur 
que tenen és la crisi i la desaparició.

Perfeccionament de la democràcia vol dir alhora lluita contra 
l’atur, pel dret a l’habitatge, per unes pensions i salaris 
dignes, i per una educació i sanitat públiques d’alta qualitat. 
Qüestions totes elles que com sabeu, són el centre de 
l’agenda política de Sant Feliu en Comú Podem.

A Sant Feliu hem fet un pas per acompanyar aquest camí 
que hem de transitar cap a uns més grans democràcia i 
benestar per tothom i al que segur que s’uniran cada cop 
més conciutadanes. Per fer-ho plegades amb un pas encara 
més ferm i una mirada encara més ampla.

www.santfeliu.cat/erc

L’Opinió

Manuel Leiva
Portaveu del Grup Municipal
Sant Feliu en Comú Podem

Bernat Dausà
Portaveu del Grup Municipal
d’ERC

www.santfeliu.cat/santfeliuencomupodemwww.santfeliu.cat/psc

La consulta a la ciudadanía sobre la urbanización de la 
superficie liberada por el soterramiento de las vías del tren 
ha sido precipitada y responde a los intereses políticos del 
gobierno de la ciudad. De hecho, no se ha votado sobre 
un proyecto concreto sino sobre qué grupo de arquitectos 
hará la redacción del anteproyecto de urbanización de la 
nueva centralidad, a realizar después de las obras que 
durarán 4 años.

Esta consulta ciudadana se ha realizado con demasiadas 
prisas, habría tenido más sentido hacerla una vez que 
las obras del soterramiento estuvieran más avanzadas 
y las opciones de urbanización fueran más cercanas a 
lo que finalmente se podrá ejecutar. De hecho, ya están 
cambiando propuestas de equipamientos a desarrollar en 
los espacios de la nueva centralidad.

Esta consulta se ha avanzado tanto en el tiempo, que 
la urbanización que finalmente se realice, debido a los 
imponderables y al propio proceso de la tramitación 
urbanística, distará mucho de los proyectos que se han 
sometido a votación. Y esto es hacer trampas a la 
ciudadanía.

¿Y por qué estas prisas? ¿Por qué no hemos podido votar 
sobre opciones más realistas más adelante? Seguramente 
las prisas se han debido más al interés del equipo de 
gobierno por capitalizar y hacer publicidad de una acción 
de gobierno inexistente, antes de que Lídia Muñoz ceda la 
alcaldía, el próximo mayo, a ERC.

La dificultad para entender las propuestas, el poco tiempo  
(del 2 de octubre al 21 de noviembre) y que el resultado, 
previsiblemente, se aleje de la propuesta votada, tiene como 
consecuencia el desinterés demostrado por la ciudadanía, 
reflejado en la baja participación, un 16 %.
 
El procedimiento de tramitación urbanístico es tan largo y 
los imponderables que pueden surgir son tantos (nuevos 
equipamientos sobrevenidos, nuevo emplazamiento: 
ampliación del Complex y piscina exterior, Parc Esportiu 
Rambla, ampliación del pabellón Juan Carlos Navarro, 
Cap Rambla, un tercer instituto, la ciudad judicial, etc.) que 
difícilmente se puede prever el resultado final.

Es evidente que esta consulta tan mal planteada y con 
tantas prisas, no responde a los intereses de la ciudad ni 
de la ciudadanía, sino a una intención clara de propaganda 
por intereses políticos.

Sant Feliu no merece un gobierno que plantea el futuro de 
la ciudad mal y con prisas.

Propaganda política o consulta

Lourdes Borrell 
Portaveu del Grup Municipal
del PSC

Se acercan las fiestas navideñas para todos. Unas fiestas 
que esperamos que pasemos todos y todas lo mejor posible 
en compañía de nuestros seres queridos.

Desde nuestro grupo queremos emplazaros a seguir todas 
las recomendaciones sanitarias en la celebración de estas 
fiestas porque la incidencia acumulada del Covid sigue 
aumentando en todos los municipios españoles. Además, 
en estas fechas la presión asistencial sube debido a la 
incidencia de la gripe.

Nos consta que en la actualidad hay pocas personas 
pendientes de vacunación, pero es importante que quien 
no se haya vacunado o esté dentro de la franja de edad o 
colectivo al que se recomienda la tercera vacuna, se vacune 
lo antes posible.

Este año hemos recuperado la presencialidad en el ámbito 
laboral y hemos recuperado las interacciones sociales, pero 
no se debe bajar la guardia.

Por otro lado, os quiero recordar que la ciudad en el año 
que encaramos tiene muchos retos como el soterrament, 
que representa una oportunidad histórica para Sant Feliu. 
Un reto urbanístico  de enorme magnitud que debemos 
aprovechar.

Desde nuestro grupo estaremos pendientes de todos los 
avances y también de la correcta ejecución del presupuesto 
para el año 2022. Esperamos sinceramente que tanto 
en limpieza como jardinería la ciudad mejore porque 
actualmente seguimos con muchos problemas.

Contad con nosotros para seguir velando por el interés 
general de todos los ciudadanos de Sant Feliu y aportar 
nuestro granito de arena para colaborar en solucionar los 
problemas existentes en la ciudad.

Felices fiestas.

www.santfeliu.cat/ciudadanos

Felices Fiestas con precaución

Elisabeth Valencia
Portaveu del Grup Municipal 
de C’s

Quan es va decidir fer una Consulta? Realitzar una Consulta 
ciutadana es va decidir el febrer de 2018 en una Ponència 
Unitària del Soterrament, que la preveia inicialment pel 
novembre de 2019. En aquella Ponència tots els grups 
municipals representats van estar d’acord que la ciutadania 
tingués l’última paraula sobre el projecte urbanístic en 
l’espai alliberat pel soterrament.

El 29 de juliol del 2021, el Consistori va aprovar la celebració 
d’una consulta popular, amb divuit vots a favor (SFECP, 
ERC, PSC i TSSF), dues abstencions (C’s i VXSF) i un vot 
en contra (regidor no adscrit). En aquella sessió plenària, 
cap, absolutament cap regidor i regidora del consistori va 
titllar la consulta popular del 21 de novembre com un acte 
de propaganda.

Estava tot decidit? Del setembre al desembre de 2018 en el 
procés de participació “Bye-bye via”, la ciutadania va tenir 
l’ocasió d’aportar requeriments sobre la futura transformació 
de la ciutat que estarien inclosos en les bases del Concurs 
Internacional de projectes. En total, en més de 52 activitats 
realitzades hi van participar 1.821 participants i es van 
recollir un total de 1.419 aportacions; més de 35 entitats 
hi van col·laborar, i uns 90 participants provenien de les 
entitats. 

La participació ha estat alta o baixa? 6.299 vots sobre 
un cens de 38.800 persones, és a dir, un 16,22% de 
participació. Això és molt, o és poc? Per resoldre aquesta 
pregunta, la millor resposta és: depèn amb que ho comparis. 
Una Consulta ciutadana i unes eleccions, no són el mateix, 
per tant la comparació no és vàlida per respondre si la 
participació a la Consulta del soterrament ha estat alta o 
baixa.

La Consulta del soterrament, per tots aquests motius, ha 
tingut una participació satisfactòria. De fet, en aquest tipus 
de consultes ciutadanes tot el que superi el 10% es pot 
considerar com un resultat òptim.

El resultat global de tot el procés s’ha de considerar un èxit 
comú de tota la ciutat. Hem estat pioners amb la forma de 
vot, hem fet un esforç sense precedents des de la regidoria 
de participació, des del departament de comunicació i 
des de l’Oficina Tècnica del Soterrament per donar tota 
la informació, de forma entenedora i senzilla, a tota la 
ciutadania.

Consulta històrica
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El grupo de Veïns practica con el ejemplo  de  impulsar  
y defender la participación política y ciudadana, pero 
exigente con los contenidos y los métodos, cuestiones 
que no ha tenido esta consulta a pesar de que  lo hemos 
razonado por activa y por pasiva sin que la Alcaldesa y el 
primer Teniente de alcalde se hayan querido enterar.

Una consulta popular exige que sean claras y concretas 
las preguntas, exige crear las condiciones objetivas y 
subjetivas que generen un cambio de paradigma de 
mayor unidad y cohesión en torno al objetivo específico 
o general planteado. El equipo de gobierno ha marginado 
a los grupos de la oposición imponiendo su estrategia y  
dividiendo la Ponencia del soterrament.

Nuestra valoración es que no se ha producido el cambio de 
paradigma en la ciudadanía. La prueba concluyente es que 
terminada la consulta la confusión sobre lo votado y lo no 
puesto a votación (tranvía) continúa en la misma  situación 
de antes de la consulta. 

La discusión sobre los temas de ciudad continúa pendiente: 
modelo de ciudad. Superar o no los 50.000 habitantes. Qué 
equipamientos construir y su viabilidad económica y social. 
Número de vivienda de precio libre y social. Acuerdos y 
convenios con espacios privados. Previsión de inversión 
municipal (cuestión fundamental). Previsión de inversión 
privada. Enfoque de urbanización de los espacios públicos 
y privados de la zona riera de la Salut. Propuestas sobre los 
50.000 metros cuadrados de equipamientos de más Lluí. 
Proyecto del Torren del Duc…

La consulta ha sido precipitada, cuando disponemos 
de varios años para abordar estos y otros proyectos 
que exigen y obligan a la participación ciudadana. Veïns 
continuará trabajando sin tregua para que el debate sobre 
el proyecto de ciudad tenga continuidad en la ciudadanía, y  
proponiendo ante el equipo de gobierno que haya un debate 
ordenado y organizado de los puntos antes señalados.

En la medida que nuestro esfuerzo ha sido despreciado e 
instrumentalizado en este último tiempo por el actual equipo 
de gobierno en la Ponencia del soterrament, nos vemos en 
la obligación de renunciar a formar parte de este organismo 
que cumplió su función en la reivindicación del soterrament 
completo y financiado totalmente por el Gobierno Español.

L’Opinió

La consulta: una actuación de contenido  
electoralista

www.santfeliu.cat/veinssf

A la falda de la muntanya del Puig d’Olorda, envoltada pel 
Parc Natural de la Serra de Collserola, tenim a Sant Feliu 
de Llobregat una enorme zona industrial abandonada, 
degradada, sense cap mena d’activitat des de fa més de 
10 anys i també d’important impacte paisatgístic. Actualment 
l’espai de la Cimentera Sànson ocupa una superfície total 
de més de 160.000 mz. Al perill de l’abandonament de les 
instal·lacions s’hi afegeix el de la seva degradació amb la 
presència de materials tòxics com, entre d’altres, pot ser 
l’amiant. Es tracta també d’un espai que a banda del seu 
interès natural, compta també amb un cert valor històric, des 
de l’òptica del patrimoni industrial miner. Tot plegat, fa que el 
desmantellament de la Sànson i la seva descontaminació, 
així com la restauració dels seus elements de patrimoni 
històric, comenci a ser una qüestió urgent que hores d’ara 
es troba paralitzada a l’agenda política del govern 
municipal.

L’actual problema de la Cimentera Sànson s’hauria de 
visibilitzar com a una oportunitat per a la ciutat de Sant 
Feliu de Llobregat. El fet que es tracti d’una zona industrial 
consolidada no implica que un cop la Sànson sigui fora s’hi 
hagi d’implantar altra vegada una indústria contaminant 
i d’alta densitat. A banda del seu sanejament i de la 
recuperació natural i reforestació dels espais d’extracció 
minera, hauria de ser un objectiu del nostre Ajuntament 
que la nova activitat que s’hi pugui implantar sigui una 
activitat neta, de baixa densitat, que generi llocs de treball 
i riquesa per a la nostra ciutat, en harmonia amb el preuat 
entorn natural que és Collserola i que a més a més generi 
un valor afegit i que serveixi per projectar la capital del Baix 
Llobregat més enllà.

Circulen informes que hi plantegen la promoció d’habitatge. 
Des de Tots Som Sant Feliu tenim el convenciment que 
aquesta és una opció que l’Ajuntament hauria de descartar. 
D’altra banda, n’hi ha d’altres que plantegen generar una 
nova economia en aquest emplaçament, aprofitant la seva 
especificitat i excepcionalitat, combinant un ús principal i 
usos complementaris; orientats al lleure de la salut i per a la 
gent gran, l’esport o a vincular el coneixement i l’empresa. 
N’hi ha també algun que destaca que aquest espai pot ser 
d’interès per a la recerca aeroespacial...

“Tot està per fer i tot és possible¨; ara del que es tracta és 
d’entomar aquest repte i treballar per una Collserola sense 
cimentera, més verda i saludable, que ens permeti albirar un 
futur millor per a Sant Feliu de Llobregat.

El futur de la cimentera Sànson

www.santfeliu.cat/totssomsantfeliu

Silvestre Gilaberte
Portaveu del Grup Municipal de
Veïns per Sant Feliu

Jaume Manyoses
Portaveu del Grup Municipal de
Tots Som Sant Feliu

Comunicació
Ràdio Sant Feliu inicia nova etapa 
amb programació i imatge renovades

En record a Gabriel Herrero Chapitel 

Ràdio Sant Feliu va encetar nova etapa el 8 de novembre 
amb la informació com a eix central, en què prima l’accés 
dels i les oients als continguts quan i des d’on vulguin, 
i l’obertura als col·lectius de la ciutat perquè puguin fer 
arribar la seva tasca.

Com a principals novetats, la informació del ‘105.3 Notícies’ 
ha deixat d’oferir-se en un únic espai, passant a emetre’s 
en format rotatiu amb actualitzacions des de les 9 fins a 
les 20 h. Amb aquest canvi, s’ofereix una major diversitat 
d’horaris, en què la ciutadania pot accedir a la programació 
a través tant del 105.3 de l’FM, com de www.radiosantfeliu.
cat i o de l’aplicació per a dispositius mòbils ‘Ràdio Sant 
Feliu’. El servei d’informació, pluralitat i transparència es 
complementa amb els espais ‘L’alcaldessa respon’ i ‘Roda 
de Portaveus’.

Una altra de les novetats que s’incorporen per atendre les 
demandes de participació, divulgació i entreteniment és el 
magazine de matí ‘Viu Sant Feliu’, que recull tota l’activitat de 
la ciutat des d’un punt de vista lúdic i informatiu, donant veu 
a la ciutadania, als moviments socials i al teixit associatiu.

‘Serotonina’, ‘Área de Joc’, ‘Los Vinilos de Barbarella’ o 
‘Blackcorb Day’ són alguns dels programes de producció 
pròpia que també ocupen les ones, dotant la programació 
de gran diversitat de propostes. A més, Ràdio Sant Feliu 
vol oferir l’oportunitat a tots els col·lectius ciutadans que 
participen de manera puntual a la programació, així com a 
la ciutadania en general, d’integrar-se de manera estable i 
continuada amb la creació de programes específics, més 
enllà de l’espai del que disposen al magazín i als informatius. 

A més de la nova programació, Ràdio Sant Feliu estrena 
web i nova imatge a les xarxes socials, canvis que van 
acompanyats de millores tècniques com la digitalització dels 
estudis i equips, i la incorporació de càmeres IP robotitzades 
que permetran l’emissió en streaming dels continguts.

Per complementar l’oferta de programació continuada, i 
ampliar els espais d’informació generalista, l’emissora també 

El 6 d’octubre ens va deixar als 91 anys Gabriel Herrero 
Chapitel, santfeliuenc molt vinculat a la ràdio i als mitjans 
de comunicació locals escrits. Segons dades facilitades per 
l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, Herrero va començar 
a col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Feliu a partir de 
1961 en l’elaboració del butlletí municipal, del qual en fou 
redactor i director entre 1963 i 1969, i de 1971 a 1980. Va 
impulsar diverses activitats culturals a la ciutat relacionades 
amb la comunicació, en especial al voltant de la literatura i 

El 8 de novembre ‘La Ràdio que vius’ va començar nova programació amb la informació, la 
divulgació i l’entreteniment com a eixos centrals, i amb la ciutadania com a protagonista

s’ha adherit a la producció i programació de continguts 
procedents de La Xarxa (xarxa mancomunada de mitjans 
locals de Catalunya) que s’integren en diferents franges 
horàries per oferir una programació molt més completa i 
diversa, i per promoure el treball en xarxa. 

Finalment, l’oferta musical de Ràdio Sant Feliu passa a 
emetre en la franja de tarda contingut programat sota un 
criteri de selecció específic que inclou, tot i no comptar amb 
veu de continuïtat o DJ, des d’emissió de música per criteri 
de dècades o per estils musicals, fins a un espai especial 
reservat per a la música feta a Sant Feliu.

les exposicions de roses. D’altra banda, va formar part de 
Radio Juventud, liderant programes esportius i de notícies 
sobre Sant Feliu i la comarca, va escriure articles per al 
Noticiero Universal, i va ser corresponsal de premsa de La 
Vanguardia, entre d’altres.

Des d’aquestes planes, el volem recordar i agrair la seva 
tasca, així com enviar escalf de l’Ajuntament de Sant Feliu 
als seus familiars, amics i amigues.  31
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VINE A
OPTICA FELIU 
AQUESTES
FESTES
ET REGALEM
UNA AMPOLLA
DE CAVA

Muntura +
lents monofocals
orgànics i antireflectants

Muntura +
lents progressius
orgànics i antireflectants

35 99€ €
Lent esf +-4 cil. +-2 monofocal orgànic antireflectant,
segons especificacions del fabricant.

Oferta vàlida fins al 28 de febrer de 2022.
No acumulable a altres ofertes.

Per compres superiors a 100 €
No acumulable a altres ofertes.

5 GENERACIONS
DES DE 1928

cuidant els teus ulls
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